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Výroková část: 

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 

24.10.2022 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, Děčín IV-

Podmokly, 405 02  Děčín 2, kterou zastupuje SB projekt s.r.o., IČO 27767442, Kasárenská 4063, 695 01  

Hodonín 1, kterou zastupuje Ing. Aleš Horčička, Ph.D., Bratří Čapků 470, 534 01  Holice v Čechách (dále 

jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

"Pce,K Višňovce přeložka knn, kvn 2410/1" - přeložka stávajícího kabelového vedení VV a 

stávajícího kabelového vedení VN z důvodu plánovaných úprav vnitrobloku ulic Pichlova, 

S.K.Neumanna a Benešovo náměstí v Pardubicích (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 5597 

(zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc. č. 2410/1 (ostatní plocha) v katastrálním území 

Pardubice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

SO 01 Montáž kabelového vedení NN na pozemku parcelní číslo 2410/1 a parcelní číslo stavební 5597 v 

k.ú. Pardubice. 

SO 02 Montáž kabelového vedení VN (včetně 2x HDPE trubky) na pozemku parcelní číslo 2410/1 a 

parcelní číslo stavební 5597 v k.ú. Pardubice.SO 03 Demontáž kabelového vedení NN na pozemku 

parcelní číslo 2410/1 a parcelní číslo stavební 5597 v k.ú. Pardubice. 

SO 04 Demontáž kabelového vedení VN na pozemku parcelní číslo 2410/1 a parcelní číslo stavební 5597 

v k.ú. Pardubice. 

Stavba obsahuje nové kabelové vedení NN a nove kabelové vedení VN včetně 2x HDPE trubky a 

naspojkování na stávající kabelové vedení, částečná demontáž stávajícího kabelového vedení NN a 

stávajícího kabelového vedení VN na pozemku parcelní číslo 2410/1 a parcelní číslo stavební 5597 v k.ú. 

Pardubice. 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území se zakreslením umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména 

vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Pro umístění stavby se vymezují pozemky parcelní číslo 2410/1 a parcelní číslo stavební 5597 v k.ú. 

Pardubice tak, jak je zakresleno ve výkrese č. C3 –  koordinační situace; v měřítku 1: 500 

dokumentace pro územní řízení (DUR), kterou  autorizoval  Tomáš Mádlo, autorizovaný technik pro 

technologická zařízení, ČKAIT 0701713. 

3. Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny stávající podzemní sítě. Technické řešení souběhu, 

křížení nebo ochrany stávajících sítí a navrhovaných tras sítí bude předloženo k vyjádření 

vlastníkům, příp. správcům podzemních vedení a stávajících zařízení a budou sjednány podmínky 

zpětného převzetí. 

4. Při souběhu a křížení stavby se stávajícími podzemními sítěmi je třeba zajistit dodržení zákona č. 

458/2000 Sb. (energetický zákon), zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),  platných ČSN, zejména 

ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. Veškeré práce prováděné 

v ochranném pásmu nadzemního vedení musí být v souladu s ČSN 33 3301.  

5. Při souběhu a křížení s jinými inženýrskými sítěmi bude dodržen min. svislý a vodorovný odstup dle  

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při pokládce budou respektovány 

další související předpisy, normy a předpisy BOZP. Z pohledu BOZP budou během výstavby všechny 

práce prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků i ostatních občanů. Veškeré práce 

prováděné v ochranném pásmu nadzemního vedení musí být v souladu s ČSN 33 3301. Zemní práce 

musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 čl.54-57. 

6. Při terénních úpravách nesmí dojít ke snížení stávajících vzdáleností vodičů vedení od země a nesmí 

dojít ke snížení nebo zvýšení hloubky uložení stávajících podzemních vedení (nebude zvýšena ani 

snížena vrstva zeminy nad kabelem). 

7. Odkrytá stávající podzemní vedení budou řádně zabezpečena před poškozením. Stavebník je při 

přípravě a realizaci stavby zodpovědný za neporušitelnost stávajících vedení a existujícího provozu 

těchto zařízení.  

8. Poškození stávajících podzemních sítí bude neprodleně ohlášeno správci příslušné sítě. 

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s ze dne 26.9.2022 zn. 

0101816343: 

a) Stavebník je povinen alespoň 14 dnů před zahájením zemních prací požádat telefonicky na lince 

800850860 nebo emailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytýčení trasy podzemního zařízení. O 

vytýčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení 

nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti. 

b) Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení nebo zařízení 

technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. nahlaste nám prosím tuto skutečnost 

bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800850860 

c) Pokud uvažovaná činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení, trafostanic nebo sítě 

pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma 

podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné 

písemně požádat společnost ČEZ o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná 

akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického 

zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejících zařízení je nutné včas 

společnost ČEZ požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. 

10. Budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN a.s. uvedené ve vyjádření ze 

dne 6.10.2022 č.j. 787317/22. 

11.  Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti GasNet Služby s.r.o. ze dne 4.10.2022 zn. 

5002696230: 

a) Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení plynárenského zařízení (PZ). V případě 

souběhu a křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržet ČSN 736005, zákona č. 

458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou. 

mailto:info@cezdistribuce.cz
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b) Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně 

do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky 

u STL a NTL plynovodu musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. 

Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi 

betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost 

obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena 

v souladu s ČSN 736005. 

c) Trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skříň pro HUP a plynoměr, 

regulační zařízení) musí být vedena v souladu s ČSN 33200-5-52 ed.2 alespoň 60 cm od 

plynárenského objektu. 

d) V případě křížení zemnící sítě požadujeme provést opatření: 

e) Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60o 

f) Při křížení zemnících pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která 

bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05 m, která místo křížení přesáhne na každou stranu 

o 0,2 m. 

g) Páska uzemnění bude uložena v místě křížení s plynovodem nebo přípojkou na betonovou 

dlaždici. 

h) Uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnící 

sítě) na plynárenská zařízení a přípojky 

i) Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, sloupů 

VO atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný 

obrys potrubí. 

j) Při realizaci stavby je nutno dodržet veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu 

(OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno 

kolmo od obrysu plynovodu a přípojek, V tomto pásmu nesmí být umisťovány žádné nadzemní 

stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou 

prováděn v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě 

nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.  

k) Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude 

zpracována PD přeložek plynárenského zařízení.  

l) V zájmovém území se nachází neprovozovaný NTL Plynovod OC DN 150 

m) Plynovod je odstaven od provozované části NTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle 

předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené 

opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. 

Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. 

V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu. 

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 5.10.2022 č.j. 

E49161/22: 

a) V dotčeném území se nachází technická infrastruktura (TI) společností T-Mobile – optické trasy 

b) Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními 

pracemi, zejména tím, že zajistí: 

c) Písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dní předem 

d) Před zahájením zemních prací vytýčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení 

přímo ve staveništi (trase) 

e) Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení) 

f) Upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) 

od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci. 

g) Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali 

zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m pokaždé straně vyznačené trasy vedení 

(zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.) 

h) Řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního zařízení proti poškození, odcizení 

i) Odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa 

kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací 
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j) Nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by umožnila přístup k tobě 

(včetně např. trvalých parkovišť apod.) 

k) Bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami 

l) Při křížení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 736005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

m) Ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům 

v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona č. 

127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. 

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodafone Czech Republik a.s. ze dne 6.10.2022 zn. 

220927-0753472799: 

a) V zájmovém území se nachází vedení veřejné komunikační sítě (VVKS) a její ochranné pásmo, 

jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVKS je 

stanoveno rozsahem 0,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKS 

b) Během realizace uvedené akce nesmí dojít ke porušení a k omezení funkčnosti naší VVKS či 

jinému zásahu do VVKS. V případě, že zjistíte kolizi VVKS s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší 

akcí do ochranného pásma VVKS kontaktujte bezodkladně naší společnost, a to prostřednictvím 

níže uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany VVKS, 

případně stanovili podmínky přeložení VVKS 

14. Budou dodrženy, dle vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. ze dne 29.9.2022 

zn. IZ-12-2001554, Obecné podmínky tohoto vyjádření. 

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti EOP Distribuce, a.s. ze dne 5.10.2022: 

a) Stavebník, nebo jím pověřená osoba je povinen při provádění jakýchkoliv činností respektovat 

ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. Při provádění prací 

v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku 

DTO a EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Ochranné pásmo rozvodného tepelného 

zařízení činí 2,5 m po stranách krajního vedení. 

b) V ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení v majetku DTO a EOP nesmí být umístěno 

složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována stavební technika 

c) Při umístění kabelového vedení v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení požadujeme 

dodržení vzdálenosti 1 m od hrany tepelného zařízení. Do dalšího stupně projektové dokumentace 

požadujeme v ochranném pásmu zakreslit přesné umístění kabelového vedení vůči tepelnému 

zařízení 

d) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí 

v majetku DTO a EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně. 

Nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku DTO a EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.  

e) V případě křížení a souběhu musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení DTO a 

EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 736005. Křížení inženýrských sítí 

provádět kolmo na zařízení DTO a EOP. V případě souběhu a v místě křížení se stávajícím 

energetickým zařízení DTO a EOP uložit kabel vedení na náklady investora do chráničky (např. 

KOPOFLEX). 

f) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 

činnosti provedeno úplné obnažení energetického zařízení DTO v místě křížení na náklady 

stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použito bezvýkopové 

technologie. 

g) Před zahájením stavebních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat 

vytýčit. Pro upřesnění polohy a hloubky uložení rozvodného tepelného zařízení doporučujeme 

ověřit jeho polohu kopanými sondami. 

h) Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku DTO nebo EOP, je 

stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP 

i) Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce DTO, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí 

provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného 

zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis. 

j) Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost příp. 

úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle zákona č. 458/2000 
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Sb. považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody 

v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré 

vzniklé škody. 

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti EDERA Group a.s. ze dne 30.9.2022 zn. 

397/300922/PC: 

a) Realizací stavby nesmí dojít  k poškození komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti 

EDERA 

b) Bude respektováno ust. § 101 a 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 

c) S dostatečným předstihem před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce naší 

společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby případně po dohodě s námi zajistí 

odborné vytýčení na základě námi předaných podkladů. S vytýčenou trasou vedení budou 

prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět. V zápise o vytýčení 

budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti 

EDERA 

d) Při provádění stavebních prací stavebník, nebo jím pověřený subjekt, učiní všechna nezbytná 

opatření, aby nedošlo k ohrožení, nebo poškození komunikačního vedení ve vlastnictví 

společnosti EDERA 

e) Ve vzdálenosti menší než 1,5 m od bližšího okraje zemního zařízení je možné provádět zemní 

práce ručně bez použití mechanizačních prostředků nebo nevhodné nářadí. 

f) Při křížení, případně souběhu a podzemní komunikační síti budou dodrženy podmínky dle ČSN 

736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“. Pokud nebude možné normu dodržet, 

bude případné náhradní řešení dohodnuto se zástupcem naší společnosti. 

g) Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení, je nutné zajistit jeho řádné 

zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími 

osobami 

h) Bez souhlasu společnosti EDERA nelze snižovat vrstvu zeminy nad a pod stávajícím vedením 

tvořeným HDPE trubkami 

i) Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly nad 

trasou před provedením ochrany kabelů proti mechanickému poškození 

j) Před záhozem bude k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván 

zástupce naší společnosti 

k) Veškeré projekční, inženýrské, zemní, montážní a optické práce spojené s úpravou našich vedení 

a jejich součástí v místě stavby budou v případě+ jejich potřeby realizovány výhradně společností 

EDERA, případně jí určenou projekční, montážní nebo servisní organizací. Za úpravu vedení je 

považována také jakákoliv manipulace s kabelovými komorami. 

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Služby města Pardubic, a.s. ze dne 18.10.2022 zn. 

22425/IO: 

a) Stavba bude koordinována s projektem „stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova-

S.K.Neumanna-K Višňovce-SO 401-Veřejné osvětlení“ 

b) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stávajících objektů 

(záchranný systém, TKO apod.). Režim svozu TKO při případné uzavírce komunikace bude 

dohodnut před realizací s pracovníkem SmP-Odpady a.s. (p. Suchánková 466 826 835) 

c) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras VO divizi CO SmP (tel. 

466 260 854 email: svaton@smp-pce.cz ) a budou dohodnuty podmínky postupu prací v blízkosti 

VO včetně zápisu do stavebního deníku. 

d) Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy, předpisy a ochranné pásmo od 

kabelového vedení VO minimálně 1 m, zejména ČSN 332000-5-52 a ČSN 736005 o prostorovém 

uspořádání sítí technického vybavení. 

e) Při provádění prací musí být kabelové vedení a stožáry VO zajištěny tak, aby nedošlo k jejich 

poškození. Na kabelovém vedení VO a v jeho ochranném pásmu nebudou umístěny žádné 

objekty předmětné stavby. V místě křížení s podzemních inženýrských sítí bude kabelové vedení 

VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF ⌀ 110mm) a nové vedení bude 

uloženo pod stávající vedení VO. Všechny výkopy v blízkosti VO na vzdálenost menší jak 1 m 

budou prováděny ručně. Startovací jámy protlaků budou před záhozem zkontrolovány zástupcem 

mailto:svaton@smp-pce.cz
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divize VO SmP a.s. a vlastní protlaky budou minimálně 1 m od trasy rozvodu VO. U stožárů VO 

provádět zemní práce tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení jejich statiky. 

f) V případě kolize se stávající trasou VO bude kabelová trasa VO odkopána a přeložena, v případě 

poškození bude vyměněna celá trasa mezi jednotlivými stožáry VO včetně odhadu nákladů, které 

půjdou k tíži investora plus náklady s tím spojené. Tyto práce budou provedeny v souladu 

s technickými předpisy !Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic“ a budou 

hrazeny z finančních prostředků investora.  

g) Výkopy prováděné v ochranném pásmu kabelového vedení VO budou před záhozem 

zkontrolovány zástupcem divize VO SmP (před záhozem – min. 2 pracovní dny předem, tel. 

466 260 854) 

h) Stožáry VO a rozváděče VO budou stále přístupné a budou mimo případné zařízení staveniště, na 

kabelovém vedení VO nebude zřízeno staveniště, nebude uskladněn materiál ani nad ním 

nebudou parkovat auta (vozidla stavby a stavební technika). 

i) Nové kabelové vedení VV a jeho ochranné pásmo nesmí nepříznivě ovlivnit nebo znemožnit 

opravné a udržovací práce na stávajícím souboru veřejného osvětlení v okolí stavby. 

j) Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP provede na objednávku 

investora divize VO SmP. 

k) Na soubor veřejného osvětlení nebudou umisťována bez našeho povolení jiná zařízení a tyto 

soubory nebudou nijak upravovány (polepy apod.). Před montážními dvířky sloupů VO nebudou 

ve vzdálenosti 1,0 m umístěny žádné objekty (např. technologické rozváděče), mobiliář či 

vysázena zeleň, rovněž na kabelovém vedení a v jeho ochranném pásmu nebudou vysázeny 

dřeviny a umístěny žádné objekty (např. rozváděče) či mobiliář. 

l) Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu kabelových tras před 

záhozem /minimálně 2 pracovní dny předem) 

m) Dojde-li k poškození zařízení VO stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu 

v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora. 

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření Úřadu městského obvodu Pardubice V., OIS ze dne 27.4.2022 

č.j. 2125/2022/Bro/OIS: 

a) S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

b) Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby ÚMO Pce V odbor investiční  a 

správní o povolení ke zvláštnímu užívání  místní komunikace ve smyslu § 25 odst. 6 zákona o 

pozemních komunikacích 

c) Před zahájením prací v zeleni požádá zhotovitel stavby ÚMO Pce V, odbor investiční a správní o 

vydání Souhlasu s užíváním veřejného prostranství 

d) Stavební práce prováděné v chodnících a komunikacích budou provedeny tak, aby v budoucnu 

nedocházelo k propadům v místě porušení konstrukčních vrstev, ty budou opraveny shodně  se 

stávajícími vrstvami, řádně zhutněny a výsledky hutnících zkoušek předány zástupci ÚMO Pce 

V při předání pozemků po skončení stavebních prací. 

e) Pozemky v travnatém pásu budou uvedeny do původního stavu včetně ploch poškozených 

pojezdy mechanizace – bude doplněno zahradním substrátem bez příměsi odpadů a kamení, 

zarovnáno a zhutněno; na povrch nebude vystupovat písek; plocha bude oseta hřišťovou 

parkovou směsí (tj, směsí bez příměsi jetelovin); semeno bude lehce zahrabáno  a 

utuženo/zaválcováno, následně bude provedena kontrola vzetí travního semene. 

f) Zásyp rýh bude hutněn po vrstvách. 

g) Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu. 

h) Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do sousedních nemovitostí. 

i) V případě provádění prací jiným investorem majícím vliv na výše uvedenou stavbu budou práce 

těchto investorů časově vzájemně koordinovány. 

j) Na staveništi bude udržován pořádek. 

k) V případě užívání veřejného prostranství na zámkové ploše a v případě užívání veřejného 

prostranství na účelové komunikaci – v případě jejich poškození je nutné provést nápravu, tj. 

definitivní úpravu chodníku/zpevněné plochy/účelové komunikace a uvést je do původního stavu 
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l) U zámkové dlažby zachovat stejný druh materiálu, barevnost, niveletu, velikost spár; po položení 

dlažbu přehutnit a spáry v zámkové dlažbě zaplnit bílým křemičitým pískem; nutno dodržet 

sklony a rovinnost položení dlažby, aby nedocházelo ke tvorbě kaluží; zkoušky hutnění předat 

ÚMO Pce V; obnovit případné narušení vodorovného dopravního značení, povrch vyčistit 

m) U účelové komunikace – narušené povrchy komunikací uvést do původního stavu – živice; 

obnovit původní vrstvy konstrukce komunikací; stávající živičný povrch zaříznout do  

pravidelného tvaru; styčné spáry ošetřit, např. zalít živičnou zálivkou se zadrcením; obnovit 

případné narušení vodorovného dopravního značení; zkoušky hutnění předat ÚMO Pce V; po 

skončení zvláštního užívání dotčenou místní komunikaci vyčistit. 

n) Žadatel v těchto případech odpovídá za vzniklé závady po dobu 36 měsíců ode dne 

protokolárního předání účelové komunikace/chodníku, zpevněné plochy; záruka se nevztahuje na 

škody vzniklé v průběhu záruky, ke kterým došlo v důsledku vyšší moci, za níž se považuje např. 

živelná pohroma, nebo zásahem třetí osoby. 

o) Po skončení stavebních prací budou pozemky ve vlastnictví Statutárního města Pardubice 

protokolárně předány ÚMO Pce V a to nejpozději do 7 dnů ode dne skončení stavebních prací. 

19. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, 

aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene 

stromů v souladu s ČSN DIN 839061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 

činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. 

bedněním kmene minimálně do výšky 2 m). 

20. V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude konzultováno s věcně a místně 

příslušným úřadem 

21. Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou 

v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle zákona č. 

114/1992 Sb. 

22. Stávající vzrostlá zeleň v místě budoucí stavby a staveniště bude maximálně chráněna.  

23. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu. 

24. Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do sousedních nemovitostí. 

25. Stavba nevyžaduje vydání ohlášení, ani stavebního povolení. Realizace bude možná poté, co územní 

rozhodnutí nabude právní moci. 

26. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby 

přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo 

oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se 

postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo 

provádění archeologických výzkumů. Formulář pro hlášení je na adrese : 

https://www.arup.cas.cz/oznameni-o-stavebni-cinnosti-na-uzemi-s-archeologickymi-nalezy/ (§ 22 

odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). 

27. Užívání stavby bude možné po vydání kolaudačního souhlasu dle § 119 stavebního zákona.  

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

Statutární město Pardubice, odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 

1, 530 21  Pardubice 

 

Odůvodnění: 

Dne 24.10.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil dne 2.11.2022 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože 

mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 

stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 

a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  
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Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 

stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 

v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Jedná se o stavbu technické infrastruktury. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o řízení s velkým počtem jeho účastníků, stavební úřad doručoval 

účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona písemnosti v řízení veřejnou vyhláškou a to 

dle § 114 odst. 6 správního řádu a dle § 87 odst. 1 stavebního zákona. 

Stanoviska sdělili: 

- Ministerstvo obrany ČR, sekce majetková ze dne 15.6.2022 sp.zn. 133773/2022-1322-OÚZ-BR 

- Úřad městského obvodu Pardubice V., OIS ze dne 27.4.2022 č.j. 2125/2022/Bro/OIS 

- Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí ze dne 6.10.2022 č.j. OŽP/115256/2022/Dv 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby:  

Městský obvod Pardubice V., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o.,  

T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., 

EOP Distribuce, a.s., EDERA Group a.s., Služby města Pardubic a.s. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 4946, 4962, 4963 v katastrálním území Pardubice 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Pardubice, Zelené Předměstí č.p. 2533, č.p. 2528 a č.p. 2528 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a 

stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

Zita Petrusová 

referent stavebního úřadu 

  

 

Rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desku Magistrátu města Pardubice na www.pardubice.eu po 

dobu 15 dnů. 

http://www.pardubice.eu/
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 8.11.2022. 

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) a b) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky) 

Ing. Aleš Horčička, Ph.D., SB projekt s.r.o., S.K.Neumanna č.p. 1316, 530 02  Pardubice 2 

 trvalý pobyt: Bratří Čapků č.p. 470, 534 01  Holice v Čechách 

 zastoupení pro: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063, 695 01  Hodonín 1 

  zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

Statutární město Pardubice, odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. č.p. 

1, 530 21  Pardubice 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

Městský obvod Pardubice V, IDDS: mbbbxhp 

 sídlo: Češkova č.p. 22, 530 02  Pardubice 2 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 268/6, 130 00  Praha 3 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v 

 sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

EOP Distribuce, a.s., IDDS: gvjsp6d 

 sídlo: Opatovice nad Labem č.p. 478, 533 45  Opatovice nad Labem 

EDERA Group a.s., IDDS: bz2r37g 

 sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2789, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Služby města Pardubic a.s., IDDS: yc9gb95 

 sídlo: Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

  

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 4946, 4962, 4963 v katastrálním území Pardubice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Pardubice, Zelené Předměstí č.p. 2533, č.p. 2528 a č.p. 2528 

 

 

dotčené orgány 

ÚMO Pardubice V, OIS, doručí se do DS: IDDS: mbbbxhp 

 sídlo: Češkova č.p. 22, 530 02  Pardubice 2 

Ministerstvo obrany, Sekce majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 

Magistrát města Pardubic - OŽP, Štrossova č.p. 44, 530 21  Pardubice 
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